
 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Tinjauan Agronomis Padi Ciherang 

 

 

Padi (Oryza sativa) merupakan tanaman yang termasuk dalam keluarga 

rumput-rumputan (Graminae).  Dalam sistematika tumbuhan, kedudukan 

tanaman padi diklasifikasikan sebagai : 

Kingdom :  Plantae (Tumbuhan) 

Divisi  :  Spermatophyta (Berbiji) 

Kelas  :  Monocotyledoneae (Berkeping satu) 

Ordo  :  Graminae (Rumput-rumputan) 

Famili  :  Graminaceae 

Genus  :  Oryza 

Spesies :  Oryza sativa 

 

Saat ini tanaman padi tersebar luas di seluruh dunia dan tumbuh di hampir 

semua bagian dunia yang memiliki cukup air dan suhu udara cukup 

hangat.  Padi menyukai tanah yang lembab dan becek (Anonim, 2009).  

Padi memiliki berbagai macam varietas yang dapat ditanam di sawah dan 

di ladang, sampai ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut.  

Tanaman semak semusim ini berbatang basah dengan tinggi antara 50 cm 

http://www.wikipedia.org/


sampai 1,5 m.  Padi yang termasuk keluarga rumput-rumputan ini dapat 

ditanam dari bijinya secara langsung atau melalui persemaian dahulu 

(Anonim, 2005).  

 

Pitojo (2000) menjelaskan bahwa tanaman padi memiliki dua bagian 

utama, yaitu bagian vegetatif dan bagian generatif. 

a. Bagian vegetatif tanaman padi 

Organ-organ tanaman yang berfungsi mendukung atau 

menyelenggarakan proses pertumbuhan adalah bagian vegetatif, yang 

terdiri dari : 

(1) Akar 

Akar padi tergolong akar serabut.  Akar padi berfungsi untuk 

menopang batang, menyerap makanan dan air, serta untuk 

pernafasan. 

(2) Batang 

Menurut fungsinya, batang padi dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu secara fisik dan secara fungsional.  Secara fisik, batang padi 

berguna untuk menopang batang tanaman secara keseluruhan yang 

diperkuat oleh pelepah daun.  Secara fungsional, batang padi 

berfungsi untuk mengalirkan makanan dan air ke seluruh tanaman. 

Batang padi berbentuk bulat, tegak, lunak, beruas-ruas, berongga, 

kasar, dan berwarna hijau. 

(3) Daun 

Daun padi terletak pada buku-buku dengan berseling.  Pada tiap 

buku tumbuh satu daun yang terdiri dari pelepah daun, helai daun, 



telinga daun, dan lidah daun.  Daun padi berbentuk pita yang 

panjangnya 15 – 30 cm, perabaan kasar, ujung runcing, tepi rata, 

berpelepah, pertulangan sejajar, dan berwarna hijau. 

 

b. Bagian generatif tanaman padi 

Organ generatif padi terdiri dari malai, bunga, dan buah padi (gabah). 

(1) Malai 

Malai terdiri dari 8 – 10 buku yang menghasilkan cabang-cabang 

primer.  Dari cabang primer tersebut akan menghasilkan cabang-

cabang sekunder.  Panjang malai diukur dari buku terakhir sampai 

butir gabah paling ujung. 

(2) Bunga 

Bunga tangkai padi berkelamin dua, memiliki 6 buah benang sari 

dengan tangkai sari pendek dan dua kantung serbuk di kepala 

sarinya.  Bunga padi juga memiliki dua tangkai putik dengan 

kepala putik yang berwarna putih atau ungu. 

(3) Buah padi 

Buah padi (gabah) terdiri dari bagian luar yang disebut sekam dan 

bagian dalam yang disebut karyopsis.  Sekam terdiri dari lemma 

dan palea.  Biji yang disebut beras pecah kulit adalah karyopsis 

yang terdiri dari lembaga (embrio) dan endosperm. 

 

Benih padi inbrida merupakan benih yang berasal dari galur murni yang 

melakukan penyerbukan sendiri.  Benih padi inbrida terdiri dari berbagai 

macam varietas, yaitu varietas ciherang, IR 64, ciliwung, cigeulis, cibogo, 



mekongga, yuwono, dan varietas unggul lokal lainnya.  Saat ini, benih 

inbrida yang paling banyak digunakan oleh para petani adalah varietas 

ciherang.  Benih padi inbrida mempunyai beberapa keunggulan, 

diantaranya adalah harganya yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh 

para petani, cita rasa berasnya yang enak, dan tidak memerlukan budidaya 

yang intensif, tetapi padi inbrida juga memiliki kelemahan, yaitu 

produktifitasnya tidak terlalu tinggi dibanding padi hibrida (Nurhindarno, 

2009). 

 

Ciri-ciri morfologi padi Ciherang antara lain (Anonim, 2010a) : 

Nama Varietas  : Ciherang 

Kelompok  : Padi sawah 

Nomor   : S3383-1d-Pn-41—3-1 

Asal Persilangan : IR18349-53-1-3-1-3/IR19661 

   131-3-1//IR19661-131-3-1///IR64////IR64 

Golongan  : Cere 

Umur Tanaman : 116-125 

Bentuk Tanaman : Tegak 

Tinggi Tanaman : 107-115 cm 

Anakan Produktif : 14-17 batang 

Warna Batang  : Hijau 

Warna Daun  : Hijau 

Muka Daun  : Kasar pada sebelah bawah 

Posisi Daun  : Tegak 

Bentuk Gabah  : Panjang ramping 



Warna Gabah  : Kuning bersih 

Kerontokan  : Sedang 

Kerebahan  : Sedang 

Tekstur Nasi  : Pulen 

Kadar Amilosa : 23% 

Bobot 1000 Butir : 27-28 kg 

Rata-rata Produksi : 6,0 ton/Ha 

Potensi Hasil  :  5-8,5 ton/Ha 

Ketahanan hama : Tahan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan 3 

Ketahanan Penyakit : Tahan terhadap bakteri hawar daun (HDB) strain 

  III dan IV 

Anjuran  : Cocok ditanam pada musim hujan dan kemarau 

  dengan ketinggian di bawah 500 mdpl 

Dilepas Tahun  : 2000 

 

2. Benih dan Sertifikasi Benih 

 

 

Pengembangan perbenihan merupakan salah satu langkah yang paling 

penting dalam pengembangan pertanian.  Keinginan dan kesungguhan 

pada tingkat pengambil keputusan dari pemerintah untuk memperbaiki 

pertanian dan pasokan masukan-masukan utama, termasuk benih, 

merupakan persyaratan pertama.  Kebijakan dasar pemerintah dalam 

industri benih pada dasarnya merupakan salah satu kebijakan yang diambil 

dalam rangka menunjang peningkatan produksi terutama tanaman pangan.  



Perkembangan perbenihan yang paling pesat di Indonesia berlangsung 

untuk benih padi (Sadjad, dkk, 2001). 

 

Sasaran program perbenihan adalah menyediakan benih unggul bermutu 

dengan kondisi enam tepat, yaitu : (1) tepat varietas, yakni varietasnya 

sesuai dengan tempat yang memerlukan, (2) tepat jumlah, yakni jumlahnya 

sesuai dengan kebutuhan, (3) tepat mutu, yakni bermutu baik, (4) tepat 

waktu, yakni tersedia pada saat diperlukan, (5) tepat lokasi, yakini tersedia 

di tempat yang memerlukan, dan (6) tepat harga, yakni harganya 

terjangkau oleh petani (Mugnisjah dan Setiawan, 1990). 

 

Benih merupakan simbol dari suatu permulaan, ia adalah inti dari 

kehidupan di alam semesta dan yang paling penting adalah kegunaannya 

sebagai penyambung dari kehidupan tanaman.  Penggunaan benih bermutu 

varietas unggul akan mempengaruhi tingkat produksi yang akan dicapai.  

Benih varietas unggul adalah benih yang memiliki keunggulan dari benih 

sebelumnya.  Benih varietas unggul memiliki sifat-sifat yang dapat 

diandalkan, seperti tahan hama dan penyakit, produksinya tinggi, berumur 

genjah, serta responsif terhadap pemupukan (Sutopo, 1998). 

 

Benih tanaman pangan bersifat ortodoks, yakni dapat dikeringkan sampai 

kadar air 5% dan aman disimpan dalam suhu rendah atau suhu di bawah 

titik beku untuk periode yang lama.  Produksi benih tanaman pangan 

dalam satu tahun telah diatur dalam program sertifikasi benih.  Ditinjau 

dari kesesuaian iklim Indonesia bagi produksi tanaman pangan, produksi 

benih tanaman pangan tidak menghadapi masalah berat, terlebih jika 



agroindustri produk pangannya dapat menjamin kelangsungan permintaan 

bahan mentahnya (Mugnisjah dan Setiawan, 1990). 

 

Penggunaan benih bermutu dari varietas ungul telah terbukti sebagai salah 

satu komponen teknologi budidaya tanaman yang berkontribusi besar 

terhadap peningkatan produktivitas hasil pertanian.  Salah satu usaha yang 

dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan benih bermutu dari varietas 

unggul padi adalah melalui pengembangan penangkaran benih.  Untuk 

mencapai hasil yang optimal petani penangkar yang sudah dibina, tetap 

dilakukan pembinaan secara berkesinambungan sambil mencari calon-

calon penangkar lainnya. Dalam proses produksi benih bermutu, terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : (a) penentuan benih sumber 

dan varietas, (b) pemilihan lokasi, (c) pesemaian, (d) penyiapan lahan, (e) 

penanaman, (f) pemupukan, (g) pengairan, (h) penyiangan, (i) 

pengendalian hama dan penyakit, (j) roguing/seleksi, (k) panen dan 

pengolahan benih, dan (l) penyimpanan benih (Ishaq, 2009). 

 

Mutu benih adalah hal yang paling penting dalam usaha produksi benih.  

Produsen benih yang maju menggunakan mutu sebagai suatu teknik 

kompetitif sebagaimana harga dan pelayanan.  Mutu merangsang 

ketertarikan konsumen, membantu produsen dan pedagang benih 

mengembangkan reputasi yang positif atau kesan yang baik, dan 

menghasilkan konsumen yang puas dan bisnis yang berkelanjutan 

(Mugnisjah dan Setiawan, 1995). 



Menurut Kartasapoetra (2003), benih bermutu yang berkualitas tinggi 

memiliki daya tumbuh lebih dari 90%.  Secara umum, faktor fisik yang 

harus diperhatikan untuk menilai mutu benih adalah : 

a. Benih yang bersih tidak tercampur dengan potongan-potongan tangkai 

yang kering, biji-bijian yang lain, atau debu. 

b. Benih berwarna terang dan tidak kusam (mengkilat), tidak terserang 

cendawan yang mengakibatkan benih berwarna hitam kotor. 

c. Berwarna kuning muda, tidak bercak-bercak hitam, besar benih 

normal, tidak terlalu kecil dan tidak pula terlalu besar. 

d. Bernas atau berisi, untuk mengetahuinya perlu dirambang dalam air, 

yang diambil yang mengendap saja, artinya yang tidak cacat dan tidak 

ada bercak hitam. 

e. Tidak terlalu kering, karena daya tumbuhnya kurang baik.  Demikian 

pula yang terkelupas kulitnya jangan sampai diambil. 

 

Sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah 

melalui pemeriksaan lapang dan atau pengujian, pengawasan serta 

memenuhi semua persyaratan dan standar benih bina, yaitu benih varietas 

unggul yang telah dilepas, yang diproduksi dan peredarannya diawasi.  

Tujuan sertifikasi adalah menjamin kemurnian dan kebenaran varietas, 

serta menjamin ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan.  

Pokok-pokok penting dalam pelaksanaan sertifikasi benih adalah : (a) 

benih yang ditanam memenuhi syarat (clean seed), (b) lahan yang ditanam 

memenuhi syarat (clean field), juga termasuk peralatan panen, pengolahan, 



dan penyimpanan, dan (c) lulus uji laboratorium  (Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan, 2009). 

 

Manfaat dari program sertifikasi benih yang efektif yaitu memungkinkan 

benih bermutu tinggi tersedia bagi petani.  Pedagang benih memperoleh 

manfaat dari sertifikasi karena benih yang disertifikasi merupakan sumber 

pasokan benih yang otentik dan tinggi mutunya.  Produsen benih 

memperoleh manfaat karena sertifikasi benih memungkinkan tersedianya 

program pengendalian mutu yang ketat yang lazimnya di luar 

kemampuannya.  Petani memperoleh manfaat karena dapat mengharapkan 

bahwa benih bersertifikat yang dibelinya akan memiliki sifat-sifat varietas 

yang diinginkannya (Mugnisjah dan Setiawan, 1995). 

 

Dalam rangka sertifikasi benih di Indonesia, terdapat empat macam kelas 

benih yang urutannya dari kelas tertinggi ke kelas terendah, yaitu (Sutopo, 

1998) : 

a. Benih penjenis (Breeder Seed, BS) adalah benih yang diproduksi oleh 

dan di bawah pengawasan pemulia tanaman yang bersangkutan atau 

instansinya, dan harus merupakan sumber untuk perbanyakan benih 

dasar. 

b. Benih dasar (Foundation Seed, FS) adalah keturunan pertama dari 

benih penjenis yang diproduksi di bawah bimbingan yang intensif dan 

pengawasan yang ketat, sehingga kemurnian varietas yang tinggi dapat 

dipelihara serta disertifikasi oleh Subdirektorat Pengawasan Mutu dan 

Sertifikasi Benih melalui Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 



c. Benih pokok (Stock Seed, SS) adalah keturunan dari benih penjenis 

atau benih dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa 

sehingga identitas maupun tingkat kemurnian varietas memenuhi 

standar mutu yang ditetapkan serta disertifikasi oleh Subdirektorat 

Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih melalui BPSB. 

d. Benih sebar (Extension Seed, ES) adalah keturunan dari benih 

penjenis, benih dasar, atau benih pokok yang diproduksi dan dipelihara 

sedemikian rupa sehingga identitas maupun tingkat kemurnian varietas 

memenuhi standar mutu yang ditetapkan serta disertifikasi oleh 

Subdirektorat Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih melalui BPSB. 

 

Sadjad, dkk (2001) menyatakan bahwa strategi pemasaran benih yang baik 

adalah melalui kebijakan 4P, yaitu product, price, place, dan promotion.  

Kebijakan ini secara terpadu dilaksanakan bersama.  Kebijakan pertama, 

product, yaitu menyajikan benih yang sesuai dengan permintaan atau 

keinginan konsumen; kedua, price atau harga jual yang sesuai kemampuan 

petani; ketiga, place, yaitu benih harus tersedia di tempat terdekat dengan 

lokasi konsumen pada saat mereka membutuhkan; dan keempat, 

promotion, yaitu benih akan memuaskan konsumen dan tersedia di pasar 

atau penyalur. 

 

Dari keempat hal itu yang terpenting adalah faktor produk, di mana 

kepuasan konsumen ditentukan oleh beberapa hal, antara lain nilai fisik 

benih, harga benih, dan citra merek.  Kemungkinan mendapatkan benih 

dapat melalui berbagai jalur, yaitu penangkaran sendiri, hasil tukar-



menukar, dari biji konsumsi yang diseleksi, dan benih bersertifikat.  

Konsumen akan mempertimbangkan mana jalur yang paling 

menguntungkan mengingat benih itu sesuatu yang hidup, pemasarannya 

bersifat musiman dan dengan sendirinya masa jualnya terbatas, mudah 

rusak karena peka terhadap hama dan penyakit serta kondisi iklim dan 

lingkungannya. 

 

3. Teori Produksi 

 

 

Menurut Daniel (2002), produksi diartikan sebagai suatu proses 

mengkombinasikan penggunaan input (faktor) produksi, sumber daya, atau 

apa pun namanya, untuk menghasilkan suatu bentuk barang atau jasa. 

Input variabel adalah suatu faktor produksi yang dapat ditambah atau 

dikurangi selama periode tertentu, sedangkan input tetap adalah faktor 

produksi yang tidak dapat diubah selama proses produksi tertentu. 

 

Istilah faktor produksi sering pula disebut dengan korbanan produksi, 

karena faktor produksi tersebut dikorbankan untuk menghasilkan produksi.  

Macam faktor produksi atau input serta jumlah dan kualitasnya perlu 

diketahui oleh seorang produsen.  Oleh karena itu, untuk menghasilkan 

suatu produk, maka diperlukan pengetahuan tentang hubungan antara 

faktor produksi (input) dan produk (output).  Hubungan antara input dan 

output ini sering disebut dengan fungsi produksi.  Dengan fungsi produksi, 

dapat diketahui hubungan antara variabel yang dijelaskan (dependent 

variable) Y, dan variabel yang menjelaskan (independent variabel) X, 



serta mengetahui hubungan antarvariabel penjelas.  Secara matematis, 

fungsi produksi dinyatakan dalam bentuk : 

       Y  =  f (X1, X2, X3, ..., Xn)   ..................................................... (1) 

di mana : 

Y   =  Jumlah produk yang dihasilkan  

X1, ..., Xn =  Faktor-faktor produksi 

 f =  Fungsi yang menunjukkan hubungan dari  

                                        perubahan input menjadi output  

 

 

Fungsi produksi Cobb-Douglas merupakan fungsi logaritma yang umum 

digunakan untuk menduga fungsi produksi dan dinilai lebih sesuai untuk 

menganalisis lebih dari dua faktor produksi yang saling berkaitan dalam 

hubungan logis.  Alasan penggunaan fungsi produksi Cobb-Douglas 

adalah karena penggunaannya melibatkan teknik-teknik kuantitatif, 

sehingga pengetahuan tentang proses pengambilan keputusan yang 

mendasarkan diri pada teknik-teknik kuantitatif juga harus dimengerti.  

Caranya adalah menerangkan bagaimana pengambilan keputusan dengan 

teknik kuantitatif yang baik, kemudian memperlihatkan bagaimana analisis 

kuantitatif yang tepat dapat dipakai untuk membantu petani dalam 

membuat keputusan yang terbaik dalam berusahatani (Soekartawi, 2003). 

 

Menurut Arifin (1995), dalam perhitungan ekonomi usahatani dikenal tiga 

macam produk, yaitu produk total (PT), produk rata-rata (PR), dan produk 

marginal (PM).  Produk total (PT) adalah jumlah produk (hasil yang 

diperoleh dalam proses produksi) yang diproduksi selama periode waktu 

tertentu, dengan menggunakan semua faktor produksi yang dibutuhkan 

dalam proses produksi.  Produk rata-rata (PR) adalah perbandingan antara 



produk total dengan input produksi.  Produk marginal (PM) adalah 

perubahan produksi (output) karena kenaikan satu-satuan faktor produksi 

(input).  Secara grafik, hubungan antara PT, PR, dan PM dinyatakan dalam 

kurva produksi seperti disajikan pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Hubungan antara PT, PR, dan PM 

 Sumber : Arifin, 1995 

 

 

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa terdapat tiga tahapan produksi, yaitu 

(Arifin, 1995) : 

 Daerah I    :  terjadi kenaikan hasil yang semakin bertambah (increasing 

return to scale), di mana nilai dari elastisitas produksi lebih 

dari satu (Ep > 1), dan daerah ini termasuk daerah irrasional 

karena penggunaan faktor produksi masih dapat ditingkatkan 

lagi untuk menambah hasil (output/produksi). 

Daerah II   :  terjadi kenaikan hasil berkurang (decreasing return to scale), 

di mana nilai dari elastisitas produksi lebih besar dari nol 

Daerah II 

(0 < Ep < 1) 

rasional 

Daerah I 

(Ep > 1) 

irrasional 

Daerah III 

(Ep < 0) 

irrasional 

0                                      Ep = 1     Ep = 0 
X 

PT 

Y 

PR 

PM 



tetapi lebih kecil dari satu (0 < EP <1).  Daerah ini termasuk 

daerah rasional, karena produksi optimal tercapai pada daerah 

tersebut. 

 Daerah III  :  terjadi penurunan hasil, di mana nilai dari elastisitas produksi 

kurang dari nol (Ep < 0), dan termasuk daerah irrasional, 

karena peningkatan penggunaan faktor produksi justru 

menyebabkan hasil produksi menurun. 

 

Elastisitas produksi adalah persentase perubahan output karena persentase 

perubahan input.  Elastisitas produksi juga mengukur tingkat respon suatu 

fungsi produksi terhadap perubahan penggunaan input.  Secara matematik, 

elastisitas produksi (Ep) dapat dituliskan sebagai : 

XdX

YdY
Ep

/

/
   .................................................................................. (2) 

dX

X

Y

dY
Ep .  ................................................................................... (3)  

Y

X

dX

dY
Ep .   ................................................................................... (4) 

Karena PM
dX

dY
  dan 

PRY

X 1
 , maka persamaan (4) dapat 

disederhanakan menjadi : 

PR

PM
Ep    .................................................................................... (5)   

di mana : 

x      =  Jumlah input yang digunakan 

y      =  Jumlah input yang dihasilkan 

PM  =  Produk marjinal 

PR   =  Produk rata-rata 

 

 



Mubyarto (1989) menjelaskan bahwa efisiensi produksi adalah banyaknya 

hasil produksi fisik yang diperoleh dari satu kesatuan faktor produksi.  

Suatu usaha dikatakan efisien apabila dapat menghasilkan output tertentu 

dengan menggunakan input mininimal (minimalisasi) atau menggunakan 

input tertentu untuk menghasilkan output yang maksimal (maksimalisasi).  

Dalam melakukan usahatani, seorang petani akan berfikir bagaimana ia 

mampu mengalokasikan sarana produksi (input) yang dimiliki seefisien 

mungkin untuk dapat memperoleh produksi yang maksimal.  Dalam ilmu 

ekonomi, cara berfikir demikian sering disebut dengan pendekatan 

memaksimumkan keuntungan atau profit maximization. 

 

Di lain pihak, manakala petani dihadapkan pada keterbatasan biaya dalam 

melaksanakan usahataninya, maka mereka juga tetap mencoba bagaimana 

meningkatkan keuntungan tersebut dengan kendala biaya usahatani yang 

ia miliki, yang jumlahnya terbatas.  Suatu tindakan yang dapat dilakukan 

adalah bagaimana memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan 

menekan biaya produksi sekecil-kecilnya.  Pendekatan seperti ini dikenal 

dengan istilah meminimumkan biaya atau cost minimization. 

 

Efisiensi dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: (1) efisiensi 

teknis, (2) efisiensi harga atau alokatif, dan (3) efisiensi ekonomi.  Efisien 

teknis terjadi bila faktor produksi menghasilkan produksi yang maksimal, 

efisiensi harga bila nilai produk marjinalnya sama dengan harga faktor 

produksi yang bersangkutan, dan efisiensi ekonomi bila usaha tersebut 



mencapai efisiensi teknis sekaligus efisiensi harga pada saat produksi 

optimum atau keuntungan maksimum (Soekartawi, 2001). 

 

Analisis efisiensi produksi digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan 

usahatani yang dilakukan sudah efisien atau tidak efisien.  Persamaan yang 

digunakan adalah : 

Pxi
X

biYPy
  .................................................................................... (6) 

         atau 

1
XPxi

biYPy
 ........................................................................................ (7) 

 

 Karena 
XPxi

biYPy
 merupakan nilai produk marjinal (NPM), maka  

 

 persamaan (7) dapat disederhanakan menjadi : 

1
Pxi

NPMxi
 ....................................................................................... (8) 

 

di mana : 

NPMxi   =  Nilai Produk marjinal dari faktor produksi ke-i 

  Pxi          =  Harga faktor produksi 

Py          =  Harga jual produksi   

Y           =  Produksi yang dihasilkan  

X           =  Faktor produksi  

  bi           =  Koefisien regresi  

 

Kriteria pengambilan keputusan adalah : 

(1)  Jika (NPM/Px) > 1, artinya penggunaan input x adalah belum efisien 

sehingga untuk mencapai efisien, maka input x perlu ditambah. 

(2)  Jika (NPM/Px) = 1, artinya penggunaan input x adalah efisien. 

(3)  Jika (NPM/Px) < 1, artinya penggunaan input x adalah tidak efisien 

sehingga untuk mencapai efisien, maka input x perlu dikurangi 

(Soekartawi, 2001). 



4. Teori Pemasaran 

 

 

Pemasaran atau tataniaga atau distribusi adalah semacam kegiatan 

ekonomi yang berfungsi membawa atau menyampaikan barang dari 

produsen ke konsumen (Mubyarto, 1989).  Pengertian pemasaran secara 

sederhana dijelaskan pula oleh Hasyim (1994), yaitu semua kegiatan yang 

bertujuan untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke 

konsumen secara paling efisien dengan maksud untuk menciptakan 

permintaan efektif.  Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemasaran 

bukanlah semata-mata kegiatan untuk menjual barang atau jasa, sebab 

kegiatan sebelum dan sesudahnya juga merupakan kegiatan pemasaran.  

Meskipun demikian, setiap kegiatan tersebut harus dilakukan secara 

efisien sehingga secara ekonomi dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Pemasaran mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat karena 

pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang 

ekonomi dan sosial.  Kotler (1980) dalam Soekartawi (2001) menjelaskan 

bahwa terdapat lima faktor yang menyebabkan pemasaran itu penting bagi 

perusahaan secara umum, yaitu : (1) jumlah produk yang dijual menurun, 

(2) pertumbuhan penampilan perusahaan menurun, (3) terjadinya 

perubahan yang diinginkan konsumen, (4) kompetisi yang semakin tajam, 

dan (5) terlalu besarnya pengeluaran untuk penjualan.  Untuk komoditi 

pertanian, pemasaran terjadi bukan saja ditentukan oleh lima aspek 

tersebut, tetapi ditentukan pula oleh aspek lainnya, yaitu : (1) kebutuhan 

yang mendesak, (2) tingkat komersialisasi produsen (petani), (3) keadaan 



harga yang menguntungkan, dan (4) karena adanya peraturan yang 

mengharuskan petani untuk menjual hasil pertaniannya walaupun kondisi 

harga tidak begitu menguntungkan. 

 

Dalam pemasaran suatu barang dan jasa dari produsen ke konsumen 

terdapat berbagai pihak yang terlibat yang disebut lembaga pemasaran.  

Lembaga pemasaran adalah segala usaha yang terkait dalam jaringan lalu 

lintas barang-barang di masyarakat, seperti halnya jasa-jasa yang 

ditawarkan oleh agen-agen atau perusahaan dagang, perbankan, 

perusahaan pengepakan dan peti kemas, perusahaan angkutan, asuransi 

dan sebagainya.  Lembaga pemasaran memegang peranan penting dan 

menentukan saluran pemasaran.  Masing-masing lembaga pemasaran 

memiliki fungsi pemasaran yang berbeda.  Perbedaan inilah yang 

menyebabkan biaya dan keuntungan pemasaran menjadi berbeda di setiap 

lembaga pemasaran.  Fungsi pemasaran tersebut dicirikan oleh aktivitas 

yang dilakukan dalam kegiatan pemasaran, seperti pengemasan, 

penyimpanan dan pengangkutan (Soekartawi, 2001). 

 

Sistem pemasaran dianggap efisien apabila memenuhi dua syarat, yaitu : 

(1) mampu menyampaikan hasil produksi dari produsen kepada konsumen 

dengan biaya yang semurah-murahnya, dan (2) mampu mengadakan 

pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen akhir 

kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan 

pemasaran barang tersebut (Mubyarto, 1989). 

 



Menurut Azzaino (1980), efisiensi pemasaran ditentukan oleh keadaan 

struktur pasar pada setiap mata rantai saluran pemasaran.  Untuk 

mengetahui struktur pasar tersebut harus dilakukan pengamatan mengenai 

organisasi pasar.  Organisasi pasar adalah suatu istilah umum yang 

mencakup seluruh aspek suatu sistem tataniaga tertentu.  Menurut Hasyim 

(1994), untuk melakukan analisis organisasi suatu pasar dapat dilakukan 

dengan model S-C-P (structure, conduct dan performance).  Pada 

dasarnya, organisasi pasar secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 

tiga komponen, yaitu : 

a. Struktur pasar (market structure) merupakan karakteristik yang 

menentukan hubungan antara para pembeli dan para penjual, antara 

penjual satu dengan penjual yang lain, dan hubungan antara penjual di 

pasar dengan para penjual potensial yang akan masuk ke dalam pasar.  

Struktur pasar menggambarkan hubungan antara penjual dan pembeli 

yang dilihat dari jumlah lembaga pemasaran, diferensiasi produk, dan 

kondisi keluar masuk pasar (entry condition).   

b. Perilaku pasar (market conduct) merupakan pola tingkah laku dari 

lembaga pemasaran dalam hubungannya dengan sistem pembentukan 

harga dan praktek transaksi, melakukan pembelian dan penjualan, 

secara horizontal maupun vertikal, untuk tujuan mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya.  Perilaku pasar menggambarkan 

tingkah laku kegiatan pembeli dan penjual dalam melakukan 

pembelian, penjualan, penentuan harga, serta siasat pasar, seperti : 

potongan harga, penimbangan yang curang, dan lain-lain. 



c. Keragaan pasar (market performance) merupakan gambaran pengaruh 

riil struktur dan perilaku pasar yang berkenaan dengan harga, biaya, 

dan volume produksi.  Interaksi antara struktur dan perilaku pasar 

cenderung bersifat kompleks dan saling mempengaruhi secara 

dinamis.  Untuk menganalisis keragaan pasar digunakan beberapa 

indikator, yaitu : 

 (1).   Saluran pemasaran 

Saluran pemasaran merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus 

barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai 

ke konsumen. Saluran ditribusi juga merupakan sekelompok 

perusahaan dan perorangan yang memiliki hak kepemilikan atas 

produk, atau membantu memindahkan hak pemilikan produk atau 

jasa ketika dipindahkan dari produsen ke konsumen (Kotler, 

1997).  Definisi tersebut mengandung pengertian: 

(a)    Saluran pemasaran merupakan rantai yang terdiri dari 

beberapa kelompok lembaga yang mengadakan kerjasama 

untuk mencapai suatu tujuan. 

(b)    Karena anggota-anggota kelompok terdiri dari beberapa 

pedagang dan agen, maka sebagian ada yang dikenal 

pembeli dan ada yang tidak. 

(c)    Pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran 

pemasaran. 

(d)    Saluran pemasaran melaksanakan dua kegiatan penting, 

yaitu menggolongkan produk dan mendistribusikannya. 



 

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih 

saluran pemasaran, yaitu: 

(a) Pertimbangan pasar, yang meliputi konsumen sasaran 

(konsumen akhir), mencakup potensi pembeli, geografi 

pasar, kebiasaan membeli, dan volume pesanan. 

(b) Pertimbangan barang, yang meliputi nilai barang per unit, 

berat barang, tingkat kerusakan, sifat teknis barang, apakah 

barang tersebut dapat memenuhi pesanan atau memenuhi 

pasar. 

(c) Pertimbangan intern perusahaan, yang meliputi besarnya 

modal dan sumber permodalan, pengalaman manajemen, 

pengawasan, penyaluran, dan pelayanan. 

(d) Pertimbangan terhadap lembaga dalam rantai pemasaran, 

meliputi segi kemampuan lembaga perantara dan 

kesesuaian lembaga perantara dengan kebijaksanaan 

perusahaan. 

 

(2). Harga, biaya, dan volume penjualan 

Keragaan pasar juga berkenaan dengan harga, biaya, dan volume 

penjualan masing-masing tingkat pasar, dimulai dari tingkat 

produsen, pedagang sampai ke konsumen. 

 

(3). Pangsa produsen 

Pangsa produsen atau producen share (PS) bertujuan untuk 

mengetahui bagian harga yang diterima produsen.  Apabila PS 



semakin tinggi, maka kinerja pasar semakin baik dari sisi 

produsen.  Pangsa produsen dirumuskan sebagai : 

%100
Pr

x
Pf

PS     .......................................................... (9) 

 

di mana : 

Ps = Bagian harga benih padi yang diterima produsen  

Pf = Harga benih padi di tingkat produsen 

Pr = Harga benih padi di tingkat konsumen (petani) 

 

 

(4). Marjin Pemasaran dan Rasio Profit Marjin  

Hasyim (1994) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

marjin pemasaran secara umum adalah perbedaan harga-harga 

pada berbagai tingkat sistem pemasaran.  Dalam bidang 

pertanian, marjin pemasaran dapat diartikan sebagai perbedaan 

antara harga pada tingkat usaha tani dengan harga di tingkat 

konsumen akhir atau pedagang eceran, dengan kata lain 

perbedaaan harga antara kedua tingkat  pasar.  Untuk melihat 

efisiensi pemasaran melalui analisis marjin dapat digunakan 

sebaran rasio profit marjin (RPM) atau rasio marjin keuntungan 

pada setiap lembaga pemasaran.  Rasio margin keuntungan 

lembaga pemasaran merupakan perbandingan antara tingkat 

keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran dengan biaya 

yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran yang bersangkutan 

(Azzaino, 1980). 

 



Secara matematis perhitungan marjin pemasaran dapat ditulis 

sebagai : 

   mji = Psi – Pbi     atau     mji = bti + πi   ........................ (10) 

 

Total marjin pemasaran yang diperoleh saluran lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam pemasaran dirumuskan sebagai : 

   Mji  =  


n

i

mji
1

   atau   Mji = Pr – Pf  .......................... (11) 

 

Rasio profit marjin dapat ditulis sebagai: 

RPM = 
bti

i
 ................................................................. (12) 

  

di mana : 

mji = marjin pada lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Mji = total marjin pada satu saluran pemasaran 

Psi = harga jual  pada lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Pbi = harga beli pada lembaga pemasaran tingkat ke-i 

bti = biaya pemasaran lembaga pemasaran tingkat ke-i 

πi = keuntungan lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Pr = harga pada tingkat konsumen 

Pf = harga pada tingkat produsen 

i = 1,2,3,...,... n 

 

 

 (5). Elastisitas transmisi harga 

Elastisitas transmisi harga menggambarkan sejauh mana dampak 

dari perubahan harga barang di satu tempat/tingkat terhadap 

perubahan harga barang tersebut di tempat/tingkat lain.  

Transmisi harga diukur melalui regresi sederhana diantara dua 

harga pada dua tingkat pasar yang selanjutnya dihitung 

elastisitasnya (Hasyim, 1994).  

 



Elastisitas transmisi harga dirumuskan sebagai : 

         
PfPf

Et
/

PrPr/




   atau  

Pr
.

Pr Pf

Pf
Et




 .............................. (13) 

 

Harga mempunyai hubungan linier, di mana Pf merupakan fungsi 

dari Pr, yang  secara matematis dirumuskan sebagai : 

      Pf = a + b Pr   .............................................................  (14) 

 

Dari persamaan (12) dapat diperoleh : 

   b
r

f









  atau   

bf

r 1









   ........................................... (15) 

sehingga Et  
Pr

.
1 Pf

b
    ............................................................ (16) 

di mana : 

Et =  Elastisitas transmisi harga 

δ =  Diferensiasi atau penurunan 

Pf =  Harga rata-rata di tingkat petani penangkar (produsen)  

Pr =  Harga rata-rata di tingkat konsumen 

a =  Konstanta atau titik potong 

b =  Koefisien regresi 

 

 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

 

 

Fahrizal (2006) dalam penelitiannya yang berjudul ―Analisis Efisiensi 

Ekonomi dan Tingkat Pendapatan Usahatani Padi Organik di Kecamatan 

Pagelaran Kabupaten Tanggamus‖ menyimpulkan bahwa usahatani padi 

organik yang dijalankan menguntungkan untuk diusahakan.  Hasil uji faktor-

faktor produksi secara tunggal menunjukkan bahwa yang berpengaruh nyata 

terhadap produksi padi adalah luas lahan dan tenaga kerja, sedangkan benih, 

pupuk urea, pupuk SP-36, dan pupuk kandang tidak berpengaruh nyata 

terhadap produksi padi. 



 

Alamsyah (2009) dalam penelitiannya yang berjudul ―Analisis Produksi dan 

Keuntungan Usahatani Padi Sawah Tadah Hujan di Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan‖ menyimpulkan bahwa produksi usahatani padi 

sawah tadah hujan pada musim tanam pertama dipengaruhi secara nyata oleh 

luas lahan, benih, racun tikus, sedangkan pupuk urea, pupuk KCl, pupuk 

kompos tidak berpengaruh nyata terhadap produksi.  Pada musim tanam 

kedua, usahatani padi sawah tadah hujan dipengaruhi oleh luas lahan, tenaga 

kerja, pupuk urea, pupuk KCl, pupuk kompos, racun tikus, sedangkan benih 

tidak berpengaruh nyata terhadap produksi. 

 

Penelitian Heriyanto (2009) yang berjudul ―Analisis Perbandingan Produksi 

dan Pendapatan Usahatani Padi Hibrida dan Inbrida di Kecamatan Gading 

Rejo Kabupaten Tanggamus‖ menyimpulkan bahwa produksi padi hibrida 

lebih tinggi dibandingkan dengan produksi padi inbrida.  Berdasarkan hasil 

analisis regresi yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa jumlah 

benih, pupuk SP-36, pupuk KCl, pestisida, dan tenaga kerja berpengaruh 

terhadap hasil produksi padi hibrida dan inbrida.  Usahatani padi hibrida dan 

inbrida di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus menguntungkan, di 

mana pendapatan usahatani padi hibrida lebih besar dibandingkan dengan 

pendapatan usahatani padi inbrida. 

 

Penelitian Febrina (2009) yang berjudul ―Analisis Pendapatan Usahatani Padi 

dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Benih Padi Varietas 

Unggul di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah‖ 

menyatakan bahwa usahatani padi sawah di daerah tersebut menguntungkn, 



sehingga layak untuk diusahakan.  Penggunaan benih padi varietas unggul 

oleh petani di Kecamatan Seputih Raman nyata dipengaruhi oleh harga benih, 

produksi, harga pupuk urea, dan harga pupuk SP-36.  Namun demikian, 

penggunaan benih padi varietas unggul hanya responsif terhadap perubahan 

produksi padi di lokasi penelitian. 

 

Utari (2009) dalam penelitiannya yang berjudul ―Analisis Kinerja Pasar Benih 

Padi Varietas Unggul di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung 

Tengah‖ menyimpulkan bahwa struktur pasar benih padi varietas unggul di 

Kecamatan seputih Raman adalah oligopoli murni yang ditunjukkan oleh nilai 

korelasi harga di tingkat produsen benih padi dengan harga di tingkat 

konsumen akhir sebesar 0,997.  Terdapat tiga saluran pemasaran benih padi 

varietas unggul yaitu: (1) saluran I :  produsen → distributor  →  pedagang 

pengecer  →  konsumen akhir, (2) saluran II : produsen  →  pedagang 

pengecer  →  konsumen akhir, dan (3) saluran III : produsen  →  konsumen 

akhir.  Nilai elastisitas transmisi harga kurang dari satu yaitu 0,9615, 

menunjukkan bahwa perubahan harga di tingkat produsen benih padi sebesar 

100% akan ditransmisikan ke tingkat konsumen hanya sebesar 96,15%. 

 

Hasil penelitian terdahulu hanya melakukan analisis produksi yang terpisah 

dengan analisis pemasaran benih padi, belum ada yang mengukur bagaimana 

efisiensi produksi dan pemasaran benih padi.  Oleh karena itu, penelitian ini 

mengaitkan antara analisis efisiensi produksi benih padi ciherang dengan 

analisis efisiensi pemasarannya dari tingkat produsen benih hingga konsumen 

akhir (petani pengguna). 



 

C. Kerangka Pemikiran 

 

 

Produksi padi nasional mengalami kenaikan terus-menerus selama lima tahun 

terakhir (2005 – 2009), dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,69 persen per 

tahun.  Dengan hasil produksi padi yang terus mengalami peningkatan 

tersebut, pada tahun 2008, Indonesia kembali dinyatakan sebagai negara yang 

berswasembada beras.  Pencapaian status swasembada beras tersebut terasa 

sangat istimewa, karena pada saat itu dunia tengah mengalami krisis pangan 

(Sinar Tani, 2009).  Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi 

padi nasional, guna mempertahankan swasembada beras dan meningkatkan 

ketahanan pangan nasional.  Upaya yang dilakukan pemerintah dalam 

peningkatan produksi padi adalah dengan peningkatan penggunaan benih padi 

unggul.  Untuk itu, perlu adanya peningkatan produksi benih padi melalui 

usaha penangkaran benih oleh pihak pemerintah, swasta maupun petani 

penangkar benih. 

 

Dari berbagai sarana produksi yang ada, benih unggul merupakan faktor yang 

memegang peranan sangat penting dalam upaya peningkatan produksi 

berbagai komoditas pertanian, termasuk produksi padi.  Benih memberikan 

andil yang cukup besar dalam memacu usaha peningkatan produksi tanaman 

pangan pada umumnya, termasuk produksi padi.  Benih padi terdiri dari dua 

jenis, yaitu benih padi hibrida dan benih padi inbrida.  Keunggulan benih padi 

inbrida di antaranya adalah harganya yang relatif murah dan dapat dijangkau 

oleh para petani, serta cita rasanya yang enak.  Akan tetapi, padi inbrida juga 



memiliki kelemahan, yaitu produktifitasnya tidak terlalu tinggi dibandingkan 

dengan padi hibrida. 

 

Tidak semua petani padi menggunakan benih padi unggul, karena sistem 

pemasaran benih dari produsen benih ke konsumen (petani) diduga belum 

efisien.  Pemasaran yang belum efisien tersebut ditunjukkan oleh adanya 

kelangkaan benih pada saat musim tanam tiba.  Kelancaran ketersediaan benih 

akan sangat menunjang penggunaan benih unggul inbrida di tingkat petani dan 

menjadi faktor penunjang yang penting dalam peningkatan produksi pertanian.  

Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan produksi pertanian, maka perlu 

perhatian ekstra terhadap peningkatan produksi benih unggul, dan sistem 

pemasarannya, mulai dari produsen benih, baik pihak pemerintah, swasta, 

maupun petani penangkar, hingga konsumen akhir (petani pemakai benih). 

 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari analisis kuantitatif 

dan analisis kualitatif.  Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui 

efisiensi produksi (yang dilihat dari penggunaan faktor-faktor produksi benih) 

dan untuk menganalisis efisiensi pemasaran (yang dilihat dari marjin 

pemasaran dan elastistas transmisi harga), sedangkan analisis kualitatif 

digunakan untuk mengetahui struktur pasar, perilaku pasar dan keragaan pasar 

berdasarkan saluran pemasaran serta harga, biaya, dan volume penjualan.  

Paradigma kerangka pemikiran analisis produksi dan pemasaran benih padi 

inbrida varietas ciherang dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

                    =  Fokus penelitian 
 

                    =  Bukan fokus penelitian 

 

Gambar 2. Paradigma kerangka pemikiran analisis efisiensi produksi dan 

pemasaran benih padi inbrida varietas ciherang di Kabupaten Lampung 

Tengah 
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D. Hipotesis 

 

 

Berdasarkan paradigma kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Diduga penggunaan faktor-faktor produksi benih padi inbrida varietas 

ciherang di Kabupaten Lampung Tengah belum efisien. 

2. Diduga sistem pemasaran benih padi inbrida varietas ciherang di 

Kabupaten Lampung Tengah belum efisien. 

 



 


